Från Vintertinge t 1963. Vänge hembygdsförening, represe nterad av godsägare
Paul Ekman, mot tar av landshövding Olov R ylander belöningen ur Landshövding Hilding Kj ellmans hembygdsfond.

Upplands fornminnesförenings
Vinterting 1964
U ppl a nds fornminnesförenings Vinterting hölls i Uppsala sö nd agen ~
febr. 1964 p å Upplandsm usee t. Landshövding Olov R ylander öppnade
tin ge t och kund e h älsa över 100 m edl emm ar fr å n skild a d elar av la ndskap et. Utdelninge n ur landshövding Kj ellmans h embygclsfo nd tilldelad es \länge h embygclsför enin g och Di sa Gi ll es pris 1964 tillföll Vax holms
h em b ygelsfö re nin g.
D en i Entrehall e n ordnade utstä llninge n »Kloster och k oja i d et m ed eltida Uppsala, F ynd frå n de se nas te åre ns utgräv nin gar» b esågs und er
led nin g av fil. m ag. Kj ell Lundholm och fil. kanel. L ars Gezelius. E fter
ge me nsa m kaf fedri cknin g i musee ts T akh a ll fick d e n iirvara ncl e l yss n;1
till am a nu ens Inge r Esthams föredrag o m kon se rve rin g och vård av

äldre textilier med utgångspunkt från de metoder, som tillämpas vid Statens Historiska Museums textilkonserveringsavdelning.
Vid Vintertinget voro fö lj ande inom Upp land verksamma hembygdsfören ingar representerade:
Björklingedagens hembygdsulskott (]. D. Eriksson och Sven Wallström),
Bondkyrlw hernbygdsförening Stabbygården (Birgitta Lijsing-E:son),
Bä/inge hembygds[ iirening (Henry Liljebl acl och Erik Wallström),
Börje-Akerby hernbygdsfiirening (Enok Tapper),
Frösåkers hern bygdsförening (Sigurd Johansson) ,
Husby-Å.rlinghundra hembygds- och f ornminnesförening (Berta Jansson, Edvin Jansson och Håka n Lundgren),
Härkeb erga Gille (Maria och Gösta Öhlund) ,
Häverö-Edebo hernbygds förening (Helny, Melker och Rolf Mattson
samt Inga och Harry Pettersson) ,
Järlåsa hernbygdsför ening (Algot Pettersson) ,
Knivsta hembygdsgille (Walfrid Gustafsson),
Lagga hembygdsförening (S. E. Grönwall, E. Levander, K. G. Lundin
och Bertil Thärnström),
Lovö hembygds/ örening (Berit Wallenberg),
Rasbokils hembygdsfiirening (Greta Lundevall) ,
Roslagens fornminn es för ening (Martin Lijsing),
Samfundet för hembygdsvård (Karin Alind er),
S:t Eriks Gille (Gunnar Ullen),
Sjuhundra hembygdsförening (Folke Gustafsson , Einar och Vera Johansson samt Bellis och Lage Mattsson),
Skogs-Tibble hembygds- och fornminnesfärenin g (Yvonne och Gösta
Ekmyr) ,
Sollentuna hembygds/ örening (Karin och Erik Björkman , Axel Jakobsson samt Margit och Torgny Roloff),
Stockholms-Näs hembygdsföre ning (Greta och i'vl årten Lindberg, Lisa
och Herbert Stern samt Herma n Svenngård),
Sundbybergs hembygdsf örening (Håkan Hagwall) ,
Sydvästra Uj1plands kulturhistoriska förening (Gösta Englundh , Thore
Floderus, Sven Sjöborg och Sten Törnblom),
Södra Olands hembygdsgille (J. G. Fredlund, Mia J a nsson, U lla och
Stig Stafring),
Tierf1s hem b)>gdsgille (Karl-Erik Erixon , H e nning Grandin och Ma lte
Keijser) ,

Tierps sockens hembygdsförening (Josef Forsman och Sven Pettersso n),
Täby hembygds/ örening (Torsten Perso n och Gösta H. Sjöberg) ,
U fJplands-Väsby hembygds/ ören ing (Sven Odenrick),
Vax holms hembygdsförening (Theodor Lindblad och Margaretha Sjöblom),
Veck h olms hemb)1gdsförening (Gustav Andersso n, H erbert Lennartsso n och Carl Pettersson),
Viinge hembygdsförening (Karin och Paul Ekman, Uno Geidnert,
Gunnar Gummeson, Bertil Karlsso n, Karin och Göran Knutsson samt
Irma Rosenlu nd),
Östervåla hembygdsförening (Erik Olsson),
Österåkers hemb)'gdsförening (S. Fredriksson, Albert R ead och John
öd berg).

